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 جناب آقای دکتر جعفر صادق تبریزی

 رئیس محترم مرکز مدیریت شبکه

 برنامه های اداره سالمت دهان و دندان در دوران شیوع بیماری کرونا: موضوع

 با سالم و احترام

در خصوص ارائه برنامه های واحدها در دوران  25/3/99با توجه به اعالم جلسه شورای مدیران در روز یکشنبه مورخ 

 می رساند برنامه های این اداره به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:ستحضار یماری کرونا، بدین وسیله به اشیوع ب

 سال  3برنامه های ارتقای سالمت دهان و دندان کودکان زیر  .1

  با توجه به نحوه اجرای پروتکل این برنامه که شامل اقدامات آموزشی، معاینه، غربالگری، تحویل مسواک

ت اطالعات در سامانه می باشد، لذا انجام آن کما فی السابق با رعایت پروتکل های حفاظتی می انگشتی و ثب

 تواند در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی مراکز خدمات جامع سالمت صورت پذیرد.  

 سال 6تا  3گروه سنی زیر  ارتقای سالمت دهان و دندان برنامه های .2

 کل این برنامه که شامل اقدامات آموزشی، معاینه، غربالگری، وارنیش فلورایدتراپی و با توجه به نحوه اجرای پروت

انجام آن همانند گذشته با رعایت پروتکل های حفاظتی می تواند در خانه  ،ثبت اطالعات در سامانه می باشد

 های بهداشت و پایگاه های بهداشتی مراکز خدمات جامع سالمت صورت پذیرد.  

 سال  6تا  14ی سالمت دهان و دندان دانش آموزان برنامه ارتقا .3

  با توجه به این که این برنامه)آموزش، معاینه، غربالگری، وارنیش فلورایدتراپی و ثبت اطالعات در سامانه(، تا

قبل از شیوع بیماری کرونا به طور فعال در مدارس انجام می گرفت، در حال حاضر با توجه به شرایط شیوع 

و تعطیلی مدارس می بایست اجرای آن از طریق خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت مراکز  بیماری مذکور

خدمات جامع سالمت توسط بهورزان و مراقبین سالمت به صورت فراخوان )دعوت جهت حضور در مراکز( 

 صورت گیرد.

اعالم شده  ا رعایت دستورالعملب نیزسالمت دهان و دندان در مراکز خدمات جامع سالمت خدمات ارائه خدمات سطح دو  .4

 صورت می پذیرد. که به پیوست می باشد،  (5/12/98د مورخ 21218/300)نامه شماره هداشتاز سوی معاون محترم ب

 

 

 

 

  


